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BESLISSING
________
In zake: ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Alpine - De Regionale Omroepstichting (Radio
Alpine) (dossiernummer 2001/0115).
________

1.
Op 24 april 2001 stuurt het Vlaams Commissariaat voor de Media het modelformulier
voor het opstellen van het werkings- en financieel verslag 2000 naar alle erkende particuliere
radio’s. In deze brief meldt het Commissariaat dat het werkings- en financieel verslag vόόr 30
juni 2001 bij het Commissariaat dient binnen te komen.
Op 20 augustus 2001 legt de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen bij het
Commissariaat een onderzoeksrapport neer betreffende de particuliere radio’s die voor het
werkingsjaar 2000 geen werkings- en financieel verslag hebben ingediend.
Uit dat
onderzoeksrapport blijkt niet alleen de v.z.w. Alpine - De Regionale Omroepstichting (Radio
Alpine), met maatschappelijke zetel Noordstraat 144 te 8800 Roeselare, geen werkings- en
financieel verslag 2000 heeft ingediend, maar ook dat de werkelijke uitzendplaats van deze radio,
zijnde Kokelaarstraat 34 te 8800 Roeselare, verschilt van zijn vergunde uitzendplaats, te weten
Vijfwegenstraat 52 te 8800 Roeselare, en dat wijzigingen met betrekking tot de studio en de
herkenningsmelodie van de lokale radio niet aan het Commissariaat zijn gemeld.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 9 november 2001 om, op basis van dat
onderzoeksrapport, tegen Radio Alpine een ambtshalve onderzoek op te starten.

Dit wordt bij aangetekende brief van 14 november 2001 aan Radio Alpine meegedeeld.
De betrokken radio wordt bij aangetekende brief van 21 november 2001 opgeroepen om op 30
november 2001 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Namens en voor Radio Alpine verschijnt op de hoorzitting van 30 november 2001 Patrick
Crabbe, voorzitter.
Op 31 mei 2002 vraagt het Commissariaat aan de afdeling Media-innovatie en
Mediavergunningen in het kader van het lopende ambtshalve procedure een bijkomende controle
ter plaatse van de zendinstallatie van Radio Alpine.
De afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen legt op 13 juni 2002 een bijkomende
onderzoeksnota neer. Daaruit blijken volgende relevante vaststellingen:
-

de zendinstallatie en de studio bevinden zich niet meer op de vergunde locatie, namelijk
Vijfwegenstraat 52 te Roeselare, maar wel in de Kokelaarstraat 34 te Roeselare;

-

de herkenningsmelodie wordt nu wel correct gebracht.

De betrokken radio wordt bij aangetekende brief van 15 oktober 2002 opgeroepen voor
een tweede hoorzitting op 25 oktober 2002 in het kader van de lopende procedure.
Namens en voor Radio Alpine verschijnt op de hoorzitting van 25 oktober 2002 Patrick
Crabbe, voorzitter.

2.
Artikel 35 van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, zoals vastgesteld door het decreet van 25 oktober 2002, bepaalt dat de particuliere
radio-omroepen jaarlijks een werkingsverslag en een financieel verslag aan het Vlaams
Commissariaat voor de Media bezorgen.
Art. 38nonies, 4°, van de bovengenoemde gecoördineerde decreten bepaalt dat de
programma’s worden voorafgegaan door een eigen herkenningsmelodie met vermelding van de
roepnaam, die het mogelijk maakt de radio te identificeren en te lokaliseren en de gebruikte
frequentie te kennen.
Art. 38nonies, 5°, van de bovengenoemde gecoördineerde decreten bepaalt dat de lokale
radio-omroepen de volgende informatie meedelen: de plaats van uitzending, de plaats van
vestiging, de aanwezige infrastructuur, de statuten, de financiële structuur en het financiële plan,
het programma-aanbod, het redactiestatuut, het uitzendschema, de naam van de eindredacteur, de
medewerkers van de radio-omroep met inbegrip van hun radio-ervaring en hun statuut. Elke
latere wijziging wordt zonder verwijl aan het Vlaams Commissariaat voor de Media meegedeeld.

3.1. Het werkings- en financieel verslag 2000 werd uiteindelijk op de hoorzitting van 30
november 2001 door voorzitter Patrick Crabbe ingediend. Deze wijt het laattijdig indienen aan de
ziekte van één van de leden van de raad van beheer van Radio Alpine.
3.2. Met betrekking tot het niet uitzenden vanop de vergunde uitzendplaats stelt Radio Alpine
dat hiervoor reeds vroeger een aanvraagdossier bij het Commissariaat werd ingediend.
3.3. Aangaande de uitgezonden herkenningsmelodie verklaart Radio Alpine op de hoorzitting
van 30 november 2001 verrast te zijn dat deze niet zou overeenstemmen met hetgeen in de
bovengenoemde gecoördineerde decreten is bepaald en dat steeds het nodige werd gedaan om
conform de regelgeving uit te zenden.
4.1. De omroepactiviteit van een particuliere radio zoals die van Radio Alpine is aan een
erkenning onderworpen. Die erkenning kan enkel worden afgeleverd en in stand gehouden
wanneer een particuliere radio aan de in de bovengenoemde gecoördineerde decreten gestelde
erkenningsvoorwaarden voldoet en blijft voldoen.
Radio Alpine heeft het werkings- en financieel verslag 2000 pas op de hoorzitting van 30
november 2001 neergelegd. Het Commissariaat stelt vast dat Radio Alpine hierdoor het
bovengenoemde artikel 35 van de bovengenoemde gecoördineerde decreten overtreden heeft, en
dat hierdoor niet op afdoende wijze kon worden gecontroleerd of Radio Alpine de
erkenningsvoorwaarden naleeft.
Bij de bepaling van de strafmaat dient rekening te worden gehouden met het feit dat Radio
Alpine zijn werkings- en financieel verslag 1998 en zijn werkings- en financieel verslag 1999
eveneens laattijdig bij het Commissariaat heeft ingediend.
4.2.
Elke lokale radio is ertoe gehouden alle wijzigende gegevens aan het Commissariaat te
melden die het moeten toelaten om de radio te identificeren, te lokaliseren, de gebruikte
frequentie te kennen en na te gaan of de radio aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en blijft
voldoen.
Radio Alpine heeft weliswaar op 30 oktober 2000, dus lang vόόr de hoorzitting van 30
november 2001, met betrekking tot de verhuis van zijn zendinstallatie een aanvraag tot wijziging
van zijn zendvergunning bij het Commissariaat ingediend, maar heeft nadien nagelaten om zijn
dossier te vervolledigen, zoals door de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen bij
aangetekende brieven van 20 november 2000 en 13 februari 2001 aan Radio Alpine gevraagd.
Het Commissariaat moest er bijgevolg van uitgaan dat de radio niet volhardde in zijn aanvraag tot
verhuis van zijn zendinstallatie van 30 oktober 2000 en heeft bijgevolg dat aanvraagdossier
zonder verder gevolg geklasseerd. Dit werd bij aangetekende brief van 18 oktober 2001 aan
Radio Alpine gemeld. Hierdoor kon het Commissariaat niet anders dan besluiten dat de
betrokken radio afzag van zijn intentie om zijn uitzendplaats over te brengen naar de
Kokelaarstraat 34 te Roeselare en dat de vergunde uitzendplaats van Radio Alpine zoals voorheen
de Vijfwegenstraat 52 te Roeselare bleef.

Het Commissariaat concludeert uit de onderzoeksnota van 13 juni 2002 van de afdeling
Media-innovatie en Mediavergunningen dat de uitzendplaats van Radio Alpine echter nog steeds
de Kokelaarstraat 34 te 8800 Roeselare is.
4.3.
Op 23 januari 2003 heeft Radio Alpine ter regularisatie hiervan een aanvraag tot wijziging
van zijn zendvergunning bij het Commissariaat ingediend. Bij faxbericht van 7 maart 2003 heeft
Radio Alpine zijn aanvraagdossier vervolledigd.
4.4. Aangaande het gebruik van de herkenningsmelodie stelt het Commissariaat vast dat uit de
bijkomende onderzoeksnota van de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen van 13 juni
2002 is gebleken dat geen inbreuk op de regelgeving kan worden vastgesteld.
4.5. Bij het bepalen van een sanctie houdt het Commissariaat rekening met het feit dat Radio
Alpine wegens niet-naleving van de gecoördineerde decreten al eerder door het Commissariaat
gewaarschuwd werd.

OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media, vastgesteld op 12 oktober 2001;
-

stelt voor de periode voorafgaand aan de wijziging van de zendvergunning een overtreding
vast van de artikelen 35 en 38nonies, 5°, van de voornoemde gecoördineerde decreten;

-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de voornoemde gecoördineerde decreten,
Radio Alpine een administratieve geldboete op te leggen van 1.250 euro.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 11 april 2003 door het Vlaams
Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D. Albrecht en J. Boon,
commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, wnd. griffier.
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